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Innledning 

En rekke faktorer er med og påvirker mjølkeytelsen, både forhold knyttet til dyret selv, men 
også til omgivelsene. Kuas genetiske potensial er avgjørende, og blant miljøfaktorene er 
fôring kanskje viktigst og den som får mest oppmerksomhet. Men flere andre faktorer er også 
med og påvirker mjølkeytelsen i større eller mindre grad. Eksempler på slike faktorer er: 
kalvingsintervall, kalvingsalder (Ettema & Santos 2004), vekt, energibalanse, sesong, helse, 
besetningens kvote og driftsopplegg.  
 
I løpet av den første drektigheten er det ikke bare et foster som skal bæres fram. Kvigene skal 
også bruke energi på egen vekst. Det er vel dokumentert at kalver etter kviger har lavere 
fødselsvekt enn eldre kyr (Johanson & Berger 2003; Kertz et al. 1997). Med et slikt 
utgangspunkt kan man tenke seg at disse kalvene får en dårligere start enn kalvene til eldre 
kyr. Kanskje kan det at mor er kvige være en faktor som også har betydning for senere 
prestasjoner som ku? Med bakgrunn i dette var målet å undersøke om mjølkeavdråtten til kyr i 
1. og 2. laktasjon påvirkes av om mor var førstegangskalver eller allerede hadde hatt en eller 
flere kalver når de ble født.  
 
Materiale og metoder 

Data ble hentet fra Kukontrollen og inkluderte opplysninger om 261 608 førstelaktasjonskyr 
som ble født i perioden 2001-2011. Kun kyr med NRF-seminokse som far, og alder ved første 
kalving mellom 18 og 36 måneder ble inkludert. Tvillingfødsler ble ekskludert. Alle kyr måtte 
også ha en fullført 305-dagerslaktasjon, og det ble satt et krav om en minimumsytelse på 3000 
kg mjølk. Det ble også hentet ut data om andrelaktasjon for de samme kyrne (134 272), med 
de samme kravene i forhold til tvillingfødsler og laktasjonsdata. Kua måtte være minst 33 
måneder ved andre kalving. Beskrivende statistikk er gitt i Tabell 1.  
 
Mors kalvingsnummer 
Totalt var 37,4 % av mødrene til førstelaktasjonskyrne førstegangskalvere, mens 62,6 % av 
mødrene var eldre kyr (to eller flere kalver). 43,3 % av de eldre kyrne var andregangskalvere. 
Tilsvarende var 36,8 % av mødrene til døtre i 2. laktasjon førstegangskalvere, mens 63,2 % av 
dem var eldre kyr og 42,5 % av de eldre kyrne var andregangskalvere. Kalvingsnummer 7 ble 
satt som maksimumsgrense. Fordelinga av mors kalvingsnummer er gitt i Figur1. 
 
Tabell 1. Beskrivelse av datasettet 

 Første laktasjon Andre laktasjon 
Antall kyr 261 608 134 272 
Antall besetninger 13 929 12 251 
Døtre etter kviger, % 37 36 
Gj.snitt alder ved kalving, mnd 25 37 
Gj.snitt mjølkeindeks 96 (8) 95 (8) 
Gj.snitt (SD) 305-d laktasjonsavdrått, kg mjølk 6 046 (1 176) 6 948 (1 359) 
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Figur 1. Fordeling av mors kalvingsnummer, for kyr i 1. laktasjon. 

 

Modell 
GLM analyse i SAS 9,3 (2002-2010) ble brukt for å teste om forklaringsvariablene hadde 
signifikant effekt på mjølkeavdrått i henholdsvis første og andre laktasjon. Fast effekt av alder 
ved kalving (17 og 23 klasser for henholdsvis 1. og 2. laktasjon), kalvingsmåned-år (94 og 84 
klasser), egen mjølkeindeks (varierte fra 63 til 140) og mors kalvingsnummer (2 klasser, 
kvige og eldre kyr) ble testet. 
 
Resultater og diskusjon  

Tabell 2 viser gjennomsnitt mjølkeavdrått for kyr med kvige og ku som mor. Avdråtten både i 
første og andre laktasjon var i gjennomsnitt omlag 100 kg høyere for kyr som hadde ei kvige 
som mor. Figur 2 viser utvikling over tid. For kyr som kalvet samme år produserer de som er 
døtre etter kviger mer enn de som er døtre av eldre kyr. Dette kan forklares av avlsframgang, 
yngre kyr har i gjennomsnitt bedre avlsverdi for mjølk enn eldre kyr. Avlsframgangen for 
mjølkeavdrått i NRF er 1,5 indekspoeng (mjølkeindeks) per år (Geno, 2012).  
 
Tabell 2. Gjennomsnitt 305-dagersavdrått, kg mjølk, i 1. og 2. laktasjon for kyr med kvige eller ku som mor. 

 N Gj.snitt Std.Dev 

Første laktasjon    
    Mor var kvige  97 828 6 110 1 181 
    Mor var ku  163 780 6 008 1 172 
Andre laktasjon    
    Mor var kvige  49 431 7 020 1 365 
    Mor var ku  84 841 6 905 1 355 
 
Figur 2 viser en stor økning i avdrått fra kalvingsår 2006 til 2007 for 1. laktasjon, og fra år 
2007 til 2008 for andrelaktasjon. Forskyvningen skjer fordi de som presterte bra i 2007 i 
første laktasjon fortsetter å produsere bra året etter, i 2. laktasjon. Økningen er et naturlig 
resultat av at generasjonsintervallet på oksene er 7-8 år, og at enkeltokser kan påvirke en hel 
kuårgang forholdsvis sterkt (Geno, 2011). 
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Figur 2. Gjennomsnittlig 305-dagersavdrått (kg mjølk) for kyr født i perioden 2001-2011. Lakt: 1=døtre i 1. 

laktasjon, 2=døtre i 2. laktasjon. Mor: 1=mor var kvige, 2= mor var ku (to eller flere kalver). 

Figur 3Feil! Fant ikke referansekilden. viser at 70 % av mødrene er 23-26 måneder gamle 
ved første kalving. Siden hovedtyngden av kalvingene skjer i denne perioden må vi anta at 
kvigene er godt utviklet slik at de kan bære fram en sunn kvigekalv som har like gode 
forutsetninger for å bli ei god mjølkeku som en kvigekalv fra eldre kyr. 
 

 
Figur 3. Fordeling av mors alder (mmd) ved første kalving i prosent. 

Det ble funnet signifikant effekt (<0,0001) av mors kalvingsnummer på datterens 305-
dagersavdrått i både 1. og 2. laktasjon. Effekten var signifikant (<0,0001) også i en modell 
hvor det var tatt hensyn til kuas alder ved første kalving, kalvingsmnd-år og mjølkeindeksen. 
Det betyr at mors kalvingsnummer forklarer variasjon utover den som er forklart av egen 
mjølkeindeks.  
 
Datasettet som ble benyttet inkluderte kun kyr med fullstendige 305-dagers laktasjoner. Det 
betyr at alle kyrne som ble utrangert før 305-dager etter kalving blir utelatt fra analysene. 
Dette kan ha betydning for resultatene. Årsaker til utrangering kan være så mangt: lav avdrått, 
mastitt/helse, lynne, dårlig fruktbarhet, etc.  
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Konklusjon 

Det ble funnet effekt av mors alder, men motsatt effekt av det som var hypotesen. Døtre etter 
kviger hadde høyere mjølkeavdrått enn døtre etter eldre kyr. Det ble funnet en signifikant 
effekt av mors kalvingsnummer på mjølkeavdrått i både første og andre laktasjon, men 
forskjellen kan i hovedsak tilskrives avlsfremgang for mjølkeavdrått. 
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